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ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

  У зв’язку з упровадженням дистанційного формату навчання у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка 

убачається об’єктивна потреба в одержанні зворотньої відповіді щодо якості отриманих освітніх послуг від студентів задля покращення 

подальших умов навчання, встановлення та сприяння у вирішенні поточних недоліків, спричинених особливостями використання 

засобів віддаленої комунікації. З метою отримання актуальної інформації Студпарламент Університету разом із Студпарламентом 

фізичного факультету провів опитування студентів фізичного факультету, за результатами якого було підготовано даний статистичний 

звіт.    

  Дослідження було проведено в період з 24 листопада до 3 грудня включно. Загалом у дослідженні взяли участь 85 студентів 

фізичного факультету, які мали змогу висловити власну думку щодо поставлених питань. Наявна кількість респондентів складає  

14,4 %  здобувачів освіти на фізичному факультеті.  

  Задля отримання вихідних даних було обрано метод опитування шляхом використання гугл-форм. Поширення опитування серед 

студентів здійснювалося через офіційні інформаційні ресурси Студпарламенту Університету та Студпарламенту фізичного факультету. 

Опитування складалося з 2 структурних частин: відгук щодо роботи з викладачами, який передбачав оцінювання якості викладання за 

п’ятибальною шкалою та можливість вільного висловлення, та щодо загальних вражень від упровадженого дистанційного формату 

навчання. У частині про загальні враження студентам пропонувалося оцінити ступінь освітнього навантаження (від «легко вчитись» до 

«важко вчитись»), стану технологічного забезпечення освітнього процесу (від «рідко» до «часто» виникають проблеми із технічним 

забезпеченням) та надати оцінку загальному процесу за десятибальною шкалою.  

  Слід зауважити, що усі вибіркові дослідження схильні до можливої помилки вибірки, тобто результати можуть відрізнятися від 

тих, які були б отримані при проведенні опитування кожного студента.  

  До того ж опитування передбачало анонімність респондентів.  

4



 
 

 

 

ЗАГАЛЬНИЙ ОГЛЯД СТАНУ ДИСТАНЦІЙНОГО НАВЧАННЯ 

  
У цілому, у опитуванні взяло участь 85 респондентів.  

Згідно з результатами опитування щодо загальних вражень, середній показник задоволеності проведенням освітнього процесу на 

фізичному факультеті  становить 6.  

  З опитаних респондентів 82,3 % вважають себе «сумлінним» або «скоріше сумлінним». Суттєво відзначити той факт, що у понад 

24,7 %  респондентів «часто» або «швидше часто» виникали труднощі з матеріально-технічним забезпеченням.   

  Опитування думки студентів також розкрило оцінку загального підходу викладацького складу до освітнього процесу в умовах 

дистанційного навчання.  
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43,5%

11,8%

16,5%

28,2%

7,1%

36,5% 55,3%

40%

9,4%

15,3%

35,3%
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 Загальна оцінка дистанційної освіти

Чи вважаєте
ви себе
сумлінним
студентом?

Як часто у вас
виникають
проблеми із
технічним
забезпеченням
освітнього
процесу? (у Вас або
у викладача не працює
Zoom, Google Meets, інші
технічні проблеми)

Чи задоволені 
ви якістю
отримуваної
дистанційної
освіти у цьому
навчальному
семестрі?

Оцініть по 10-бальній шкалі
ваше загальне враження
від дистанційного
навчання у цьому
навчальному семестрі

Як ви оціните
рівень вашого
освітнього
навантаження 
під час цього
навчального
семестру?

43,5%

14,1%

38,8%

Опитано:  85 студентів Фізичного факультету

Так
Швидше/
імовірніше так
Швидше/
імовірніше ні
Ні

Так
Швидше/
імовірніше так
Швидше/
імовірніше ні
Ні

Важко вчитись
Швидше/
імовірніше важко
Швидше/
імовірніше легко
Легко вчитись

Рідко
Швидше/
імовірніше рідко
Швидше/
імовірніше часто
Часто

10
9
8
7
6

5
4
3
2
1

24,7%

12,9%

7,1%

7,1%

8,2%

9,4%

9,4% 12,9%
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ХАРАКТЕРИСТИКА ВРАЖЕННЯ ВІД ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ МІЖ СТУДЕНТАМИ ТА ВИКЛАДАЧАМИ 

 

 

 За результатами здійсненого опитування пропонуються профайли (характеристики) освітнього процесу між студентами та 

конкретними викладачами, що перераховані нижче. 

 Студентський парламент зазначає, що метою даного опитування і подальшого аналізу його результатів є отримання 

безпосереднього зворотнього зв'язку студентів щодо їх враження від отриманих освітніх послуг у даному семестрі. Такий проєкт 

реалізовано виключно для сприяння підвищенню якості освіти в Університеті, та він в жодному разі не має бути використаний для 

знецінення плодів роботи чи приниження гідності будь-кого з учасників освітнього процесу. 

 Варто зазначити, що даний статистичний звіт не можна вважати цілком репрезентативним, проте він частково відображає 

враження студентів від освітнього процесу між студентами та конкретними викладачами, і цим не варто нехтувати. У цій частині 

опитування було проведено за 9 параметрами, що допомагає більш якісно розглянути потенційно сильні та слабкі сторони 

викладання дисциплін тими чи іншими викладачами. 

 Примітка: до звіту не включені статистичні дані щодо характеристики освітнього процесу між студентами та викладачами, якщо 

вони грунтуються на менше, ніж 5 відповідях респондентів. 

 Усі статистичні дані у цій частині звіту відсортовані за алфаватним порядком по прізвищам викладачів. 
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5-Так (повністю згоден) 

Барабаш О.В
Рейтингова 
система 
оприлюднена 
вчасно:

10,5%

15,8%

73,7%

Достатньо 
матеріалів 
для
вивчення
дисціпліни:

Система 
оцінювання 
є чіткою, 
зрозумілою
та
відповідає 
рейтинговій 
системі:

Викладання 
дисциплін в 
цілому є
цікавим та
зрозумілим:

Ефективність 
використання
часу на
заняттях:

Об'єктивність
оцінювання:

У викладанні 
застосовані 
сучасні технології 
навчання для 
підвищення 
ефективності 
засвоєння
матеріалу:

Актуальність 
матеріалу 
лекцій та їхня 
відповідність
програмі 
дисципліни:

Дотримання 
під час 
викладання
дисципліни 
етичних норм,
відсутність
дискримінації 
тощо:

4-Скоріше так

3-Важко відповісти

2-Скоріше ні
1-Ні (повністю не погоджуюсь)

10,5%

78,9%

31,6%

63,2%

31,6%

63,2%

15,8%

78,9%

47,4%

21,1%

31,6%

10,5%

10,5%

21,1%

52,6%

15,8%

84,2%

10,5%

89,5%

Опитано:  19 студентів фізичного факультету
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5-Так (повністю згоден) 

Башмакова Н.В
Рейтингова 
система 
оприлюднена 
вчасно:

11,1%

11,1%

77,8%

Достатньо 
матеріалів 
для
вивчення
дисціпліни:

Система 
оцінювання 
є чіткою, 
зрозумілою
та
відповідає 
рейтинговій 
системі:

Викладання 
дисциплін в 
цілому є
цікавим та
зрозумілим:

Ефективність 
використання
часу на
заняттях:

Об'єктивність
оцінювання:

У викладанні 
застосовані 
сучасні технології 
навчання для 
підвищення 
ефективності 
засвоєння
матеріалу:

Актуальність 
матеріалу 
лекцій та їхня 
відповідність
програмі 
дисципліни:

Дотримання 
під час 
викладання
дисципліни 
етичних норм,
відсутність
дискримінації 
тощо:

4-Скоріше так

3-Важко відповісти

2-Скоріше ні
1-Ні (повністю не погоджуюсь)

11,1%

88,9%

11,1%

88,9%

44,4%

11,1%

22,2%

22,2%

22,2%

77,8%

11,1%

33,3% 55,6%

11,1%

22,2%

66,7%

11,1%

88,9%

11,1%

11,1%

77,8%

Опитано:  9 студентів фізичного факультету
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5-Так (повністю згоден) 

Бежнар Г.П.

Рейтингова 
система 
оприлюднена 
вчасно:

100%

Достатньо 
матеріалів 
для
вивчення
дисціпліни:

Система 
оцінювання 
є чіткою, 
зрозумілою
та
відповідає 
рейтинговій 
системі:

Викладання 
дисциплін в 
цілому є
цікавим та
зрозумілим:

Ефективність 
використання
часу на
заняттях:

Об'єктивність
оцінювання:

У викладанні 
застосовані 
сучасні технології 
навчання для 
підвищення 
ефективності 
засвоєння
матеріалу:

Актуальність 
матеріалу 
лекцій та їхня 
відповідність
програмі 
дисципліни:

Дотримання 
під час 
викладання
дисципліни 
етичних норм,
відсутність
дискримінації 
тощо:

4-Скоріше так

3-Важко відповісти

2-Скоріше ні
1-Ні (повністю не погоджуюсь)

20%

80%

20%

80%

20%

80%

20%

80%

20%

80%

20%

80%

20%

80%

20%

80%

Опитано:  5 студентів фізичного факультету
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5-Так (повністю згоден) 

Бежнар А.П.

Рейтингова 
система 
оприлюднена 
вчасно:

37,5%

62,5%

Достатньо 
матеріалів 
для
вивчення
дисціпліни:

Система 
оцінювання 
є чіткою, 
зрозумілою
та
відповідає 
рейтинговій 
системі:

Викладання 
дисциплін в 
цілому є
цікавим та
зрозумілим:

Ефективність 
використання
часу на
заняттях:

Об'єктивність
оцінювання:

У викладанні 
застосовані 
сучасні технології 
навчання для 
підвищення 
ефективності 
засвоєння
матеріалу:

Актуальність 
матеріалу 
лекцій та їхня 
відповідність
програмі 
дисципліни:

Дотримання 
під час 
викладання
дисципліни 
етичних норм,
відсутність
дискримінації 
тощо:

4-Скоріше так

3-Важко відповісти

2-Скоріше ні
1-Ні (повністю не погоджуюсь)

37,5%

62,5%

12,5%

37,5%

50%

37,5%

62,5%

12,5%

37,5%

50%

25%

75%

12,5%

25%

62,5%

12,5%

25%

62,5%

12,5%

87,5%

Опитано:  8 студентів фізичного факультету
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5-Так (повністю згоден) 

Бєлих С.П.
Рейтингова 
система 
оприлюднена 
вчасно:

12,5%

25%

62,5%

Достатньо 
матеріалів 
для
вивчення
дисціпліни:

Система 
оцінювання 
є чіткою, 
зрозумілою
та
відповідає 
рейтинговій 
системі:

Викладання 
дисциплін в 
цілому є
цікавим та
зрозумілим:

Ефективність 
використання
часу на
заняттях:

Об'єктивність
оцінювання:

У викладанні 
застосовані 
сучасні технології 
навчання для 
підвищення 
ефективності 
засвоєння
матеріалу:

Актуальність 
матеріалу 
лекцій та їхня 
відповідність
програмі 
дисципліни:

Дотримання 
під час 
викладання
дисципліни 
етичних норм,
відсутність
дискримінації 
тощо:

4-Скоріше так

3-Важко відповісти

2-Скоріше ні
1-Ні (повністю не погоджуюсь)

12,5%

25%

62,5%

12,5%

37,5%

50%

12,5%

12,5%

75%

12,5%

12,5%

75%

12,5%

37,5%

50%

12,5%

12,5%

75%

37,5%

12,5%

12,5%

37,5%

12,5%

25%

62,5%

Опитано: 8 студентів фізичного факультету
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5-Так (повністю згоден) 

 Білоус Т.М.

Рейтингова 
система 
оприлюднена 
вчасно:

20%

20% 60%

Достатньо 
матеріалів 
для
вивчення
дисціпліни:

Система 
оцінювання 
є чіткою, 
зрозумілою
та
відповідає 
рейтинговій 
системі:

Викладання 
дисциплін в 
цілому є
цікавим та
зрозумілим:

Ефективність 
використання
часу на
заняттях:

Об'єктивність
оцінювання:

У викладанні 
застосовані 
сучасні технології 
навчання для 
підвищення 
ефективності 
засвоєння
матеріалу:

Актуальність 
матеріалу 
лекцій та їхня 
відповідність
програмі 
дисципліни:

Дотримання 
під час 
викладання
дисципліни 
етичних норм,
відсутність
дискримінації 
тощо:

4-Скоріше так

3-Важко відповісти

2-Скоріше ні
1-Ні (повністю не погоджуюсь)

20%

20% 60%

20%

20%

20%

20%

20%

40%

20%

40%

40%

20%

40%

40%

20%

40%

40%

20%

20%

20%

40%

20%

20%

20%

40%

60%

Опитано:  5 студентів фізичного факультету
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5-Так (повністю згоден) 

Васильєв О.М
Рейтингова 
система 
оприлюднена 
вчасно:

31,6%

63,2%

Достатньо 
матеріалів 
для
вивчення
дисціпліни:

Система 
оцінювання 
є чіткою, 
зрозумілою
та
відповідає 
рейтинговій 
системі:

Викладання 
дисциплін в 
цілому є
цікавим та
зрозумілим:

Ефективність 
використання
часу на
заняттях:

Об'єктивність
оцінювання:

У викладанні 
застосовані 
сучасні технології 
навчання для 
підвищення 
ефективності 
засвоєння
матеріалу:

Актуальність 
матеріалу 
лекцій та їхня 
відповідність
програмі 
дисципліни:

Дотримання 
під час 
викладання
дисципліни 
етичних норм,
відсутність
дискримінації 
тощо:

4-Скоріше так

3-Важко відповісти

2-Скоріше ні
1-Ні (повністю не погоджуюсь)

26,3%

68,4%

10,5%

26,3% 57,9%

47,4%

47,4%

21,1%

21,1%
57,9%

21,1%

68,4%

31,6%

63,2%

10,5%

21,1%

68,4%

10,5%

89,5%

Опитано:  19 студентів фізичного факультету
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